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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt přípravy a realizace 
polyfunkčního objektu v Brně 

Autor práce: Bc. Lukáš Čačaný 

Vedoucí práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 

Popis práce:  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu 
přípravy a realizace polyfunkčního objektu v Brně. Práce obsahuje řešení vybraných kapitol 
stavebně technologického projektu, jimiž jsou například studie realizace hlavních 
technologických etap, časový plán vybraných procesů hlavního stavebního objektu, návrh 
hlavních stavebních strojů včetně posouzení zvedacího mechanismu, technologický předpis pro 
provádění monolitických konstrukcí, plán BOZP včetně definice hlavních rizik a návrh 
bezpečnostních opatření, projekt zařízení staveniště apod. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Studenta jsem vedla až v zimním semestru závěrečného ročníku studia. Ze začátku semestru 
vykazoval nulovou součinnost, na e-maily nereagoval, případně odpovídal se 14denním 
zpožděním. Ke konci semestru se zcela odmlčel a už nekonzultoval, ani přes e-mail, přestože 
mu tato možnost byla nabídnuta. 

Pracovní verzi diplomové práce jsem viděla až v den odevzdání, kdy jsem studenta 
upozornila na několik faktických chyb, na užívání neplatných normativních a právních 
ustanovení aj. Tyto nedostatky nebyly ani přes mé upozornění opraveny. Z těchto důvodů 
musím práci hodnotit známkou E. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  26. ledna 2022              Vedoucí práce:  Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 


